KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.
(a továbbiakban: Társaság)

a főbb igénybevételi feltételekről
(A részletes és teljeskörű szabályozás a www.kavoszvf.hu oldalon közzétett
Széchenyi Mikrohitel Konstrukció Hitelügyleteinek az Általános Szerződési
Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) és annak mellékletét képező Széchenyi
Mikrohitel Hirdetménye (a továbbiakban: Hirdetmény) mindenkor hatályos
dokumentumaiban található)

A kölcsön paraméterei
Hitel típusa
A kölcsön pénzneme
A kölcsön összege
A kölcsön futamideje
Rendelkezésre tartási idő
Türelmi idő
Saját erő

Tőketörlesztés
Kamatfizetés

Beruházási kölcsön
éven túli lejáratú beruházási kölcsön (illetve beruházási és szabad felhasználású forgóeszköz
kölcsön1 együttesen)
HUF
minimum 1 millió forint
maximum 50 millió forint
a szerződéskötéstől számított minimum 13 hónap - maximum 120 hónap.
maximum 23 hónap
minimum a rendelkezésre tartási idővel megegyező, maximum 24 hónap
A saját erő mértéke a beruházás nettó - vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem
jogosult, bruttó - bekerülési értékének (beleértve az anyagi/műszaki összetételben megjelenő
szabad felhasználású forgóeszközhitelrészt is) minimum 10%-a (kivéve a megengedett feltételeknek
megfelelő hitelkiváltás, ahol nincs saját erő elvárási kötelezettség)
Törlesztésre vonatkozó egységes feltételek
havonta, vagy negyedévente egyenlő részletekben
havonta

Igénybevételi feltételek
Kik igényelhetik?
Olyan devizabelföldi, Magyarországon székhellyel rendelkező a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikro- és kisvállalkozások, amelyek az alábbi vállalkozási formák valamelyikében működnek:,
gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó, egyéni ügyvéd, egyéni szabadalmi ügyvivő, közjegyző, szolgáltató állatorvosi
tevékenységet végző állatorvos, egyéni cégügyvédi iroda, közjegyzői iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, végrehajtói iroda
A hitelt kezdő - egy teljes lezárt éves gazdálkodói múlttal nem rendelkező - vállalkozások is igényelhetik.

-

Nem vehet részt a Programban az a vállalkozás, amely
a cégnyilvántartásban, vagy a jogi formájának megfelelő nyilvántartásban nincs bejegyezve ,
az ÁSZF szerinti Gazdasági társaság / Szövetkezet/ Egyéni cég / Egyéb vállalkozás iroda jogi formában működik és csőd-,
felszámolási, végelszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás hatálya alatt áll;
a hitelkérelem benyújtásának időpontjában vagy a szerződéskötés időpontjában lejárt esedékességű, adó- vagy adók módjára
behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
a hitelkérelem benyújtásának időpontjában hitel-, kölcsön-, lízingszerződésből vagy garancia megbízási szerződésből eredő
lejárt tartozása áll fenn,
a Vállalkozás2 adósként vagy adóstársként a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény
szerinti adósságrendezési eljárás hatálya alatt áll,
a tevékenység folytatásához szükséges valamely hatósági engedéllyel nem rendelkezik,
esetében az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket a Társaság nem tudja végrehajtani,
nem felel meg az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó további feltételeknek.

A kölcsön célja
Kölcsön alábbi finanszírozási célokra igényelhető:
Magyarország területén megvalósuló:
- ingatlanvásárláshoz, -beruházáshoz
- új vagy használt tárgyi eszköz3 vásárláshoz, beszerzéshez, fejlesztése
- szabad felhasználású forgóeszköz finanszírozáshoz4
- immateriális javak beszerzésére
- hitelkiváltás5

egy hitelügyleten belül legfeljebb a hitelösszeg 20%-a lehet szabad felhasználású forgóeszközhitel
ideértve az egyéni vállalkozót, egyéni ügyvédet, egyéni szabadalmi ügyvivőt, közjegyzőt, szolgáltató állatorvosi tevékenységet végző állatorvost,
egyéni cég, egyszemélyes ügyvédi iroda és szabadalmi ügyvivő iroda tagját,
3
járművek esetén csak kis- és nagyhaszongépjármű és vontatmányaik (beleértve a vontatókat és a mezőgazdasági erőgépeket és vontatmányaikat)
beszerzése finanszírozható
4
egy hitelügyleten belül legfeljebb a hitelösszeg 20%-a lehet szabad felhasználású forgóeszközhitel
5A KAVOSZ Zrt. www.kavosz.hu oldalán közzétett mindenkor hatályos Széchenyi Mikrohitel Szabályzatban és az ÁSZF-ben rögzített feltételek mellett
1

2

A kölcsön felhasználását számlával, vagy az Sztv. 166.§. (1) bekezdése szerinti más számviteli bizonylattal kell igazolni (kivéve
forgóeszköz hitelrész).
Megkezdett beruházás is finanszírozható (a hitel a hitelkérelem benyújtását követően, és az azt megelőző 6 hónap során keletkezett,
bizonyíthatóan a beruházás megvalósításával kapcsolatban felmerült költségek finanszírozására használható fel).

-

A kölcsönnem használható6:
áfa finanszírozására kivéve, ha a kedvezményezett áfa visszaigénylésére nem jogosult,
kapcsolt vállalkozástól, ill. a hiteligénylő Vállalkozás közvetett vagy közvetlen tulajdonosaitól és ezen személyek közeli
hozzátartozóitól, illetve azok többségi tulajdonában álló társaságtól történő eszközvásárlásra (beleértve az ingatlan vásárlást
is)
a hiteldöntés napján befejezett (pénzügyileg teljesített és aktivált) beruházás finanszírozására (kivéve hitelkiváltás)
a hitelkérelem benyújtását megelőző 6 hónapon túli, beruházáshoz kapcsolódó számlák, vagy azzal azonos bizonyító erejű
számviteli dokumentumok alapján történő finanszírozásra
halászati és akvakultúra ágazattal kapcsolatos tevékenység finanszírozására.

Biztosítékok
-

legalább egy dologi biztosítékra alapított jelzálogjog
garantőr intézmény készfizető kezességvállalása kötelező, ha a dologi biztosíték(ok) fedezeti értéke alapján számított
fedezettségi szint 110 % alatti
magánszemély készfizető kezesség bevonása kötelező, amennyiben a dologi biztosíték(ok) fedezeti értéke alapján számított
fedezettségi szint 50 % alatti
egyéb, a Társaság által előírt biztosítékok (garantőr intézmény készfizető kezességvállalása, magánszemély készfizető
kezesség, óvadék, stb.)

Kondíciók7
Ügyleti kamat:
Ügyleti kamattámogatás:
Ügyfél által fizetendő ún. nettó ügyleti
kamat:
Kezelési költség:
Kezelési költségtámogatás:
Ügyfél által fizetendő ún. nettó kezelési
költség:
Hitelbírálati díj:
Szerződéskötési díj
Folyósítási jutalék (folyósításonként)
Rendelkezésre tartási jutalék
Módosítási díj
Előtörlesztési díj

10%/év
9,5%/év
0,5%/év
0,7%/év
0,7%/év
0 %/év
0 Ft
1%, de minimum 200.000, - Ft
15 ezer Ft
0 Ft
maximum 1 %
maximum 5 %, az előtörlesztett összegre számítva

Amennyiben a fenti leírás alapján a hitellehetőség felkeltette érdeklődését, keresse fel Társaságunk honlapját
(www.kavoszvf.hu),illetve tegye fel kérdéseit kollégánknak a 061/302-0866-os telefonszámon vagy az info@kavoszvf.hu e-mail
címen!

A kizárt kölcsöncélokra vonatkozó részletes szabályokról a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezik.
A kondíciókra és a támogatásokra vonatkozó részletes rendelkezések, valamint feltételek a mindenkor hatályos ÁSZF-ben és Hirdetményben
találhatóak.
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